
CAMPO MISSIONÁRIO
 SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO-MA

 Março e Abril de 2021



 Um momento de comunhão e alegria no Senhor e pelos
Batizandos da nossa igreja. "Portanto, ide, fazei discípulos
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo"  

BATISMO NAS ÁGUAS



Em Março realizamos o Culto de Mulheres, em

comemoração ao dia Internacional da Mulher, que teve

como tema "Sozinhas somos pétalas e unidas somos

rosas"

REDE DE MULHERES 



Em Março realizamos o primeiro Culto do ano do Ministério Infantil. O

ministério com crianças na Igreja existe para conduzir nossas crianças a

Cristo, através da pregação do evangelho e do ensino vivo da Palavra de

Deus. Assim elas terão a chance de crescer com entendimento correto da

existência de um Deus bom e amoroso.

MINISTÉRIO INFANTIL

Culto Infantil com as crianças da nossa Congregação no Pov. Cento dos

Mamédios.



Demos início aos encontros do Ministério de Casais.

Neste período estaremos estudando o livro "AS 5

LINGUAGENS DO AMOR". Estamos alegres e em grande

expectativa pelo que Deus irá fazer, e estamos certos de

que, fortalecendo a família, fortalecemos a Igreja de

Cristo! 

 REDE DE CASAIS



CAFÉ COM BÍBLIA.
É um momento de comunhão para nossa igreja e de
estudo das Escrituras. 

Demos início as aulas de Batismo, para os novos convertidos.

AULAS DE BATISMO



Redes Sociais
iprsaodomingosma / @juventudeipr /@sinceraadoracao_ipr

IPR Sd-ma

IPR São Domingos

igrejapresbiterianarenovadasdm@gmail.com

Pelas famílias da igreja
Pela nossa cidade 
Pelas lideranças da cidade 
Orar por conversão na igreja
Crescimento espiritual da igreja
Pela reforma da igreja
Orar pela liderança da igreja
Orar para Deus guardar as familias contra a covid
Orar pora Deus abençoar a necessidade de cada Irmão.
Orar pela conversão nos povoados Mamédio e Paul
Orar para que a gente consiga comprar um terreno
para a construção da congregação no Povoado Paul.

Motivos de Oração

Contato
Pastor Elton                (98) 99237-1089
Pastora Olívia            (99) 98434-7826


